
НАМАЛЯВАНЕ НА 
ВРЕДИТЕ:  
ПОЛИТИКИ, АНАЛИЗ НА 
СИТУАЦИЯТА, ПРОБЛЕМИ 
И НУЖДИ 



КАКВО Е НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ 

 
 

 Политики, програми и практики, които целят минимизиране на негативните здравни, социални и 

 правни последици, свързани с употребата на наркотици. 

 Проактивен и основан на доказателства подход за намаляване на отрицателните последици за личното 

 и общественото здраве, свързано с употребата на наркотици. 

 Фокусира се върху положителната промяна и върху работата с хората, употребяващи наркотици, без 

 осъждане, принуда, дискриминация или изискване те да спрат да употребяват като условие за 

 подкрепа. 

 Широко прилаган подход с над 30 годишна история, залегнал в европейските и националните 

 стратегии за борба с наркотиците. 

 



КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ПРАКТИКА 

 Програми за обмен на игли и спринцовки 

 Превенция на свръхдоза 

 Стаи за безопасна консумация на наркотици 

 Превенция в местата за забавления 

 Консултиране и изследване за кръвнопреносими инфекции 

 Програми за поддържаща терапия с опиоидни агонисти 

 Предоставяне на информация за по-безопасна употреба 

 Здравно консултиране и подкрепа по различни здравни проблеми на зависимите 

 Консултации и по правни и социални въпроси, вкл. трудова заетост, психо-социална подкрепа и др.  

 

 



ПРОГРАМИ ЗА ОБМЕН НА ИГЛИ И 
СПРИНЦОВКИ 
 
 



ПРЕВЕНЦИЯ НА СВРЪХДОЗА 
 
 
 
 



ПРЕВЕНЦИЯ В МЕСТАТА ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ 
 
 



СТАИ ЗА БЕЗОПАСНА КОНСУМАЦИЯ НА 
НАРКОТИЦИ 
 
 
 



КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА 
КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ 
 
 
 
 
 



ЗДРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ И 
ПОДКРЕПА ПО РАЗЛИЧНИ 
ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ 
 



ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ПОДХОД 
 Доказано намалява разпространението на кръвнопреносими инфекции – ХИВ, хепатит 

 Намалява предозирането и смъртността 

 Намалява усложненията, свързани с инжекционната употреба на наркотици 

 Намалява изолацията на групата 

 Повишава достъпа до здравни грижи и социални услуги 

 Намалява социалното напрежение и общественоздравния риск 

 



ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 Първата програма за намаляване на вредите е разкрита през 1999 г. в София 

 През 2000 г. се създава нормативна база (наредба на МЗ), която се актуализира през 2011 г.  

 През 2004 г. с финансирането от Глобалния фонд се разкриват 10 програми в 10 града на 

страната, които функционират устойчиво повече от десетилетие 

 Дейностите по намаляване на вредите залягат устойчиво в няколко национални програми за 

борба с наркотиците и за превенция и контрол на ХИВ 

 

 



НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ 
 През 2017 г. международното финансиране приключва и започва началото на края 

 Между 2017 г. и 2020 г. работят неустойчиво и с много прекъсвания само 4-5 

програми. Много дългогодишни и успешни организации затварят врати. 

 От лятото на 2020 г. в България няма дейности по превенция на кръвно-преносими 

инфекции сред употребяващите наркотици и разпространението на инфекцията 

сред тях не се проследява 

 Към края на 2021 г. дейности по намаляване на вредите в България практически 

няма 



ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ИМЕННО  
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Само НПО имат способността да работят в общността и да познават нейните нужди, което ги 

прави единственият адекватен осъществител на тези дейности – както у нас, така и по света 

 Без финансиране за НПО няма национална политика по намаляване на вредите 

 

 


